
Referat af ordinært Fællesrådsmøde d. 25.09.2014 
Torsdag d. 25.09.14 kl. 19.15-22.30, Studenternes Hus, Mødelokale 1 
O: Orientering, D: Debat, B: Beslutning 

!
1. Formalia (O+D+B) 
1.1 Navnerunde og konstatering af quorum 
Kåre fra Dirigentinstitutionen, Alexander fra Artsrådet (M), Sissel fra FU, Bertil fra FU, Gitte fra Psykrådet, 
Helge fra Artsrådet (M), Henrik fra Artsrådet (M), Andreas fra Artsrådet (M), Laura fra Artsrådet (M), Lieve 
fra Artsrådet (M), Christina fra Artsrådet (M), Kirstine fra Artsrådet (M), Laura fra MoGenS, Klaus fra 
IGOR, Julius fra IGOR, Anders fra IGOR (M), Jonatan fra Medicinerrådet (M), Ellen fra Medicinerrådet  
(M), Carmen fra Artsrådet (M), Kristina fra Artsrådet (M), Jeppe fra Artsrådet (M), Sara fra Artsrådet (M), 
Thea fra Artsrådet (M), Ditte fra Psykrådet (M), Sandra fra Psykrådet (M), David fra DSR/IHA (M), Danny 
fra DSR/IHA (M), Daniel fra DSR/IHA (M), Andreas fra DSR/IHA, Bo fra MFSR (M), Isabella fra 
Communication Council (M), Morten fra Communication Council (M), Emil fra Communication Council 
(M), Joachim fra ABC (M), Kim fra ABC (M), Augusta fra ABC (M), Martin fra Oeconrådet (M), Anders fra 
Alternative Jurister, Marie fra Alternative Jurister (M), Kristine fra Moderate Jurister (M), Patrick fra 
Moderate Jurister (M), Jesper fra MFSR (M), Kasper fra MFSR (M), Nanna fra BFU, Casper fra BFU (M), 
Line fra BFU (M), Christian fra Statsrådet (M), Mads fra Statsrådet (M), Allan fra FU, Sune fra FU, Dorte 
fra Artsrådet, Rune fra FU og sidst, men ikke mindst, Amalie fra Dirigentinstitutionen. 
Quorum er konstateret. Vi er 38 mandater fra 4 hovedområder. !
1.2 Godkendelse af referat fra den 9. april 2014 (Bilag 1) 
Referat godkendt uden ændringer. !
1.3 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden tilføjelser. !
2. Sager til behandling (O+D+B) 
2.1 Halvårsregnskab (Bilag 2) 
Sarah gennemgik regnskabet. Et revideret regnskab ville blive sendt ud til Fællesrådet efter mødet. 
Fællesrådet godkendte regnskabet. !
2.2 Universitetsvalget 2014 
     2.2.1 Præsentation af spidskandidaterne (Bilag 3 og 4) 
Andreas og Sarah præsenterer sig selv. 
     2.2.2 Valgkampsgrundlag (Bilag 5) 
Valgkampsgrundlaget fremlagt og diskuteret. 



Fremdriftsreformsafsnittet blev diskuteret, med følgende kommentarer: 

▪ Der er modstrid mellem en god implementering og en afskaffelse. 

▪ Afskaffelse er ikke en bestyrelsessag. 

▪ SR bør bare være imod fremdriftsreformen. 

▪ Det har ikke noget specielt med fremdriftsreformen at gøre, at alle har ret til at tage en uddannelse. 

▪ Man bør slette hele afsnittet. 

▪ Man bør ændre i afsnittet men bibeholde afsnittets substans. 

▪ Der er i valgkampsgrundlaget ikke beskrevet andre grunde til studietidsnedsættelse end økonomi. Er 
det meningen? 

Optagsafsnittet blev diskuteret med følgende kommentarer: 

▪ Det omkring branding og optag er skrevet dårligt og skal omformuleres. 

▪ Det skal beskrives, at hvis studienævnene skal kunne dimensionere, så skal de kvalificeres heri.  

▪ Hvis studienævnene skal kunne dimensionere, skal det ligeledes koordineres med andre studienævn 
fra for eksempel København. 

     2.2.3 Valgkampsbudget (Bilag 6) 
Valgkampsbudgettet gennemgået. 
     2.2.4 Godkendelse af liste- og valgforbund (Bilag 7) 
Liste- og valgforbundet godkendt. 
     2.2.5 Nedsættelse af valgkampsgruppe (Bilag 8) 
Valgkampsgruppe nedsat. !
PAUSE 
To mandater er blevet indleveret i pausen. Der er nu 36 mandater fra 4 hovedområder til stede. !
2.3 Northside 2015? (Bilag 9) 
Rune fremlægger indstillingen fra FU. Artsrådet har lavet en indstilling, der præsenteres af Laura. 
Indstillingen har følgende ordlyd: ”Ved revidering af servicestrategien, indstiller Artsrådet til, at 
studenterrådet genovervejer deres strategi på Northside og fremover ikke bruger Northside som politisk 
platform, men har fokus på aktivistpleje. Det mener vi vil medføre, at kun et medlem i forretningsudvalget 
skal ind over planlægningen/forberedelserne til Northside, og at der nedsættes en gruppe af frivillige, som 
varetager planlægning og koordinering af Northside i samarbejde med et forretningsudvalgsmedlem og 
generalsekretæren. Ved at lade en del af forberedelsesarbejdet blive varetaget af frivillige/fagrådsaktive vil 
det kunne frigive kræfter i forretningsudvalget, som i stedet kan bruges på politisk arbejde.” !
Afstemning (runde 1): 
Forslag 1 (Vi tager afsted): 7 stemmer 
Forslag 2 (Artsrådets indstilling): 35 stemmer 
Forslag 3 (Vi tager ikke afsted): 5 stemmer 



Forslag 1 og forslag 2 går videre. 
Afstemning (runde 2): 
Forslag 1: 0 stemmer 
Forslag 2: 33 stemmer 
(2 blanke, 1 har ikke afgivet sin stemme) 
Forslag 2 er vedtaget. !
2.4 Valg af ny 2. dirigent (Bilag 10) 
Sara Hark, 9. semester, klassisk arkæologi, stiller op. 
Sara er valgt per akklamation. !
2.5 Indsupplering i AUPUS og LUPUS (Bilag 11) 
Udvalgene fremlagde deres arbejde. 
5 valgt til AUPUS pr. akklamation: Sarah Junge (Statsrådet), David Houborg (BFU), Casper Dolmer 
Mikkelsen (BFU), Sune Koch Rønnow (FU) og Anders Rohde Pihlkjær (Alternative Jurister).  
8 valgt til LUPUS pr. akklamation: Sarah Junge (Statsrådet), Anders Doktor (IGOR), Mads Jørgensen 
(Statsrådet), Klaus Bæk Pedersen (IGOR), Heidi Klokker (Statsrådet), Andreas Olsen (Artsrådet), Sara Hark 
(Artsrådet) og Andreas Kristensen (DSR/IHA). !
2.6 Procedure for statutændringer 2014/15 (Bilag 12) 
Forslagene præsenteret af Dirigentinstitutionen.  
Forslag 1: Der afholdes et ekstraordinært møde i december 2014 sammen med juleafslutningen. 
Forslag 2: Der afholdes et ekstraordinært møde senest 3 uger efter de konstituerende Fællesrådsmøde 2015.  
Følgende kommentarer blev givet: 
Det konstituerende Fællesrådsmøde er statutfastsat til ultimo februar. 
Det ekstraordinære møde skal helst ikke blive indholdstomt. Forretningsudvalget kunne eksempelvis 
facilitere noget erfaringsudveksling mellem fagrådene eller få en oplægsholder ud. 
Afstemning: 
Forslag 1: 34 stemmer 
Forslag 2: 1 stemme 
(0 blank, 1 har ikke afgivet sin stemme) 
Det er vedtaget, at der holdes et ekstraordinært møde i december (senest d. 11.) med henblik på 
statutændringer. !
3. Meddelelser (O) 
3.1 Forretningsudvalget 
Hyttetur den 3. - 5. oktober. 
Politikkonference på DTU den 14.-16. november - tilmeldinger sendes til sissel@sr.au.dk.  



SR holder stressseminar sammen med AU den 14. oktober. 
FU kører finanslovskampagne sammen med DSF. FU er i gang med at få et overblik over, hvad national 
dimensionering betyder for fag på AU - de skriver ud til berørte fagråd. 
Sune har spurgt rundt omkring fagrådenes økonomi, det er fordi han prøver at få et overblik over alle 
fagrådenes økonomi, og det kommer der en opfølgning på. 
     3.1.1 Politikpapir: KOT – skriftlig orientering (Bilag 13)  !
3.2 Fagrådsrunde 
Artsrådet: Har fået en ny konstitueret dekan på Arts, han er dejlig at arbejde sammen med. Ellers arbejder 
Artsrådet med institutorganisering - særligt studienævn og UFU'er. 
MoGenS: Har lavet vedtægtsændringer, har holdt fagforeningsdag og planlægger studietur, som afholdes i 
november. 
IGOR: Arbejder med reservation af kantine og kantinens møbler som er dårlige. Arbejder også med optag 
kontra plads. 
Medicinerrådet: Kæmper med den 3 år gamle studiereform - men der er ikke råd til de store eksamener. 
Forsøger at ændre systemet for tildeling af KBU-pladser, da det lige nu ikke fungerer særlig godt og efter 
tilfældigheder. Det ønskes, at det i højere grad lever op til folks ønsker.Har konstitueret MR. Har fået ny 
prodekan for uddannelse. Faglig dag den 3. oktober omhandlende død. 
Psykrådet: Arbejder med studiemiljøundersøgelsen, særligt er der mange ensomme psykologistuderende. Har 
afholdt dimission for første gang. Dimission skal afholdes halvårligt fremadrettet.  
DSR/IHA: Er flyttet på Navitas og har holdt "brokke"-møde omkring problemer. Man arbejder på at opdele 
studienævnene, for eksempel kunne Herning få deres eget studienævn. Har fået en ny bestyrelse. DSR/IHA 
har 80 års fødselsdag. 
MFSR: Kører studiestartskampagne, holder møder omkring fremdriftsreformen med prodekanen og hygger 
sig. 
CC: Har fået nyt logo, lancerer erhvervsoplægsrække, arbejder med studiemiljøundersøgelsen og er allerede 
i dialog med studieleder og institutlederen - særligt er der problemer med identitet som følge af 
lokaleplaceringer. Arbejder med holdrepræsentantordning, dimensionering, ny kandidatstudieordning og 
kopierer Statsrådets brokkedag. 
ABC: Arbejder med studiemiljøundersøgelsen i studienævnet - prøver særligt at få nogle krydskorrelationer 
omkring stress. Arbejder med institutorganisering – HA er fordelt på to institutter men ABC har mest kontakt 
til det ene. Holder arrangement for internationale studerende, skal have gang i holdrepræsentantordninger, 
skal være med i tour des forening, skal afholde brokkedag. 
Oeconrådet: Arbejder med oprydning efter fup og med studiemiljøundersøgelsen omkring stress. 
JURrådet: Arbejder med studiestart og kandidat-rusuge – der har dog ikke været ret mange tilmeldt.  Har 
problemer med timeplaner. Særligt har mange kandidater timer oveni hinanden eller store huller i skemaet. 
Har afholdt dimission.  



BFU: Har fået mange nye medlemmer og er ved at lære dem op. Den 3. oktober har Pelle (maskot) 
fødselsdag – der er bacon, kage og gammel dansk i store mængder! Har lavet en fotokonkurrence - vinderne 
offentliggøres til Pelles fødselsdag.  
Statsrådet: Har fået lavet studieordningsændringer på bacheloren. Har afholdt Faglig Dag - det gik godt. 
Generalforsamling på mandag. !
3.3 Andre 
Amalie: Hvis der forekommer ændringer i vedtægter eller der bliver valgt ny mandatbærer eller suppleanter 
til Fællesrådet, så meld det lige til Dirigentinstitutionen. 
Heidi: Heidi og Andreas har været på bestyrelsesseminar med resten af bestyrelsen. Heidi og Andreas 
kommer stadig rigtig gerne ud og holder oplæg for fagrådene - Statsrådet er vilde med dem. 
Sune: Heidi stiller op til DSF næstformand, så kom med til PK og hjælp hende med at blive valgt. !
4. Evt. 
LUPUS-folk skal lige mødes med Sissel om lidt. 
Sarah har lavet en aftale omkring en gratis øl nede i Studenterbaren, kom glad. 
Amalie har lavet en video, som hun gerne ville vise, men den virkede desværre ikke. !
5. Mødeevaluering (uden for referat) 


